
Készülünk a Karácsonyra 5. 

Keresztelő János születése 

 

Emlékeztek még Zakariás papra és feleségére, Erzsébetre? Gábriel angyal hozta a jó hírt Zakariásnak, 

amikor a jeruzsálemi templomban szolgált, hogy idős felesége gyermeket fog szülni.                              

A gyermeknek a János nevet kell adni. Próféta lesz, és majd ő jelenti be a Megváltó megérkezését. 

Zakariás hitetlenkedett és ezért az angyal szava szerint megnémult addig a napig, amíg János meg 

nem született. Már arról is hallhattunk az elmúlt hetekben, hogy Mária segítségére sietett a várandós 

Erzsébetnek és szülésig Zakariás házában tartózkodott.  

Most ismerkedjünk meg János születésének történetével. 

Lukács evangéliuma 1, 57-80. 

Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy 

milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek. A nyolcadik napon eljöttek 

körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és 

ezt mondta: Nem, hanem János legyen a neve. De ezt mondták neki: Senki sincs a rokonságodban, 

akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni. Ő pedig egy írótáblát 

kért, és ezt írta rá: János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak. És azonnal megnyílt Zakariás szája, 

megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Valamennyi szomszédját félelem szállta 

meg, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így 

szóltak: Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. 

 

 



Apja, Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált: Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és 

megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint 

kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és 

mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék 

szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja 

nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és 

igazságban őelőtte életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának 

neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség 

ismeretére bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a 

felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában 

lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. 

A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg 

nem kezdte küldetését Izráelben. 

Egészítsd ki! Írd a hiányzó szavakat a vonalra! 

1. A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről _________ akarták nevezni.  

2. Ő táblát kért, és ezt írta rá: " __________ a neve." 

3. És egyszerre csak megnyílt __________ szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az 

Istent.  

4. Apja, Zakariás, betelt ______________, és így prófétált. 

Tudtad? 

Az Ószövetség népe, a zsidóság körében minden kisfiút a nyolcadik napon körülmetéltek.                      

A zsidó nép ma is így tesz. Jézus születése előtt több ezer évvel, még Ábrahám kapta ezt a jelet 

Istentől. A nyolcadik napon adtak nevet gyermekeknek.  

Az Újszövetség népénél, az Egyházban a szent keresztség lépett ennek helyébe. A keresztség által 

tartozunk Isten népe közösségébe. 

Feladat 1. 

Kérdezd meg szüleidet, hogy miért azt a keresztnevet választották neked, amit viselsz. Ha van ennek 

valamilyen története, akkor írd le nekünk ide: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Feladat 2.  

Érdeklődd meg szüleidnél, hogy mikor és hol (melyik templomban) volt a keresztelőd. Írd le! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zakariás énekében két fontos dolgot is elárul, hogy fiának, Jánosnak mi lesz a feladata, mint próféta. 

Keresd meg és írd a vonalakra ezt a két dolgot. Abban a szövegrészben találod, ami így kezdődik: 

„Téged pedig, kisgyermek…” 

 

1._____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

 

A történethez tartozó videó: https://www.youtube.com/watch?v=DMKvTHwka08 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMKvTHwka08

